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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Ο αρθρογράφος πραγματεύεται το ζήτημα της πληροφορικής επανάστασης και τους 

κινδύνους που απορρέουν από αυτή τη μετάβαση στη νέα εποχή. Ο εκδημοκρατισμός της 

γνώσης, αν και είναι γεγονός, δεν αποκλείει μια σειρά από ενδόμυχους φόβους. Ο πρώτος 

συνδέεται με τη χρήση της τεχνολογίας και τις προεκτάσεις της, ο δεύτερος με την τύχη των 

παιδιών του τρίτου κόσμου και ο τρίτος με το ψηφιακό χάσμα που σχετίζεται με τη 

χρονοκαθυστέρηση στη λήψη των δεδομένων της πληροφορικής επανάστασης. Επίσης, το 

διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε όλους να καταθέτουν τις απόψεις τους, ανατρέποντας τις 

υπάρχουσες ιεραρχήσεις και διασπώντας την κοινωνική συνοχή. Συνακόλουθα, ο όγκος των 

πληροφοριών δημιουργεί άγχος ως προς την αφομοίωσή τους. Τέλος, επισημαίνεται ότι η 

πληροφορική επανάσταση δημιουργεί σύγχυση για το μέλλον. 

 

Β1. Η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας στηρίζεται στο βίωμα της κοινής αφήγησης του 

παρελθόντος, που δημιουργεί κοινές εμπειρίες και βάθρα στήριξης. Τότε, οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται την κοινότητά τους ως κοινωνία σχέσεων και όχι ατόμων. Εν τούτοις, η 

τεχνολογία και το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα για εξατομικευμένη γνώση και εμπειρία, για 

σχέσεις παράλληλες και ασύμπτωτες, που δυναμιτίζουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν 

κοινωνικές ανισότητες. Έτσι, όμως, το διαδίκτυο γίνεται αιτία άμβλυνσης της κοινωνικής 

συνείδησης και ανασχετικός παράγοντας στη σφυρηλάτηση της ενότητας της ομάδας. 

 

Β2. α) Η δεύτερη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων: απαντάται 

η διαίρεση, καθώς αναφέρονται οι τρεις γκρίνιες που εγείρονται σχετικά με τον υπαρκτό 

εκδημοκρατισμό της γνώσης (διαιρετέα έννοια: εκδημοκρατισμός της γνώσης, διαιρετική 

βάση: οι γκρίνιες, μέλη της διαίρεσης: η μία…, η δεύτερη γκρίνια…, η τρίτη γκρίνια…) 

και το παράδειγμα (ο Πολ Βιρίλιο, για παράδειγμα, έγραψε την «Πληροφοριακή 

βόμβα»). 

 

β) Δομικά μέρη παραγράφου:  

 Θεματική περίοδος: «Σ’ αυτόν τον υπαρκτό εκδημοκρατισμό… τρεις γκρίνιες.» 

 Σχόλια – λεπτομέρειες: «Η μία είναι…Αφρική» 

 Κατακλείδα: Δεν υπάρχει 
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Β3. α) «Πληροφοριακή Βόμβα»: εσωκλείεται ο τίτλος του βιβλίου του Πολ. Βιργίλιο και 

αποτυπώνεται η μεταφορική χροιά των όρων 

«Τι να το κάνω εγώ…πυρετό;»: μεταφέρονται αυτούσια τα λόγια ανθρώπων που σχολιάζουν 

τη νέα τεχνολογία στα οποία διαφαίνεται η ειρωνική διάθεσή τους. 

«Πληροφοριακό άγχος»: τα εισαγωγικά με έμφαση αποδίδουν όρους ειδικού λεξιλογίου 

(ορολογία επιστήμης και ψυχολογίας)  

 

β) «όσο για το τυπωμένο βιβλίο, ακόμη πασχίζουμε να γίνει κτήμα του ελληνικού λαού», 

«ισοπεδώνουν παλιές ιεραρχίες της βιομηχανικής κοινωνίας»,  

«κατακερματισμός της εμπειρίας»,  

«πλημμύρα των αιρετικών κειμένων», 

«κάθε επανάσταση σε μετάβαση διασπείρει σύγχυση» 

 

Β4. α) Συνώνυμα          β) Αντώνυμα 

πιθανών:    ενδεχόμενων    υπαρκτό:  ανύπαρκτο 

ξεχνάς:   λησμονείς    άρνηση:  αποδοχή 

κατακερματισμό:  διάσπαση    σίγουρος:  αβέβαιος 

μετατρέπεται:  μεταβάλλεται    προσβάσιμο: απροσπέλαστο 

διασπείρει:   διαχέει     λογικό:  παράλογο 

 

Γ1. Στην ανάπτυξη του θέματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το επικοινωνιακό πλαίσιο της 

ομιλίας.  

 Χρήση προσφώνησης 

Αγαπητοί συμμαθητές,  

 

 Πρόλογος σχετικός με τους λόγους πραγματοποίησης της συγκεκριμένης ομιλίας – 

εισαγωγή σχετικά με τη χρήση του Η/Υ και την είσοδό τους στην εκπαίδευση.  

 

 Α’ Ζητούμενο 

Υπηρεσίες του Διαδικτύου στη διάδοση της γνώσης.  

 Εύκολη πρόσβαση στην κωδικοποιημένη γνώση και σε τεράστιες τράπεζες δεδομένων – 

παροχή δυνατοτήτων για καταγραφή ή για αρχειοθέτηση πλήθους πληροφοριών γεγονός που 

ενισχύει τον πλουραλισμό της γνώσης. 
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 Ο τρόπος διάδοσης της γνώσης καθίσταται περισσότερο ενδιαφέρων για το μαθητή, ο οποίος 

αναπτύσσεται μέσα στην εποχή της πληροφορικής, άρα και αποδοτικότερος. 

 Προσφέρεται η δυνατότητα διαθεματικής διδασκαλίας διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, 

στοιχείο που ενισχύει τη σφαιρικότερη ενημέρωση του μαθητή, αποτρέποντάς τον, έτσι, από τη 

στείρα αποστήθιση δεδομένων.  

 Το διαδίκτυο ενισχύει τη μάθηση εξ’ αποστάσεως, παρέχοντας τη δυνατότητα ενημέρωσης, 

πληροφόρησης και επιμόρφωσης σε άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και δια 

βίου μάθησης σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.  

 Το διαδίκτυο αποτελεί σαφές κίνητρο για συνεργασία και διανομή της γνώσης και της 

πνευματικής δραστηριότητας καθώς ευνοεί την επαφή μεταξύ ομάδων και ατόμων, 

καταργώντας τις αποστάσεις . 

 Πολύπλευρη, σφαιρική πληροφόρηση από ποικίλες πηγές – περιοριστική πιθανή 

παραπλάνηση. 

 Παρέχει τη δυνατότητα για πολιτιστικές ανταλλαγές οδηγώντας βαθμιαία στην άρση των 

στερεοτύπων και των ιδεολογικών αγκυλώσεων. 

 

 Β’ Ζητούμενο 

Τρόπος δημιουργικής αξιοποίησής τους στο σχολείο 

 Ανάγκη εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ενθάρρυνση του μαθητή για 

τη χρήση τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω του διαδικτύου 

διαθέτουν επικαιρότητα, συνάδουν με τα σύγχρονα δεδομένα και έχουν την ικανότητα διαρκούς 

ανανέωσης του περιεχομένου τους, ώστε να είναι ο μαθητής ενήμερος.  

 Παροχή από την πλευρά της πολιτείας, των κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων, που θα 

ενισχύσουν την επαφή του μαθητή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο ώστε αυτός 

να εμβαθύνει στις γνώσεις που παρέχονται μέσω αυτού.  

 Κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και επικαιροποίηση των γνώσεων του δασκάλου. Έτσι, 

αυτός θα μετατραπεί σε καθοδηγητή και εμψυχωτή του μαθητή, στη διαδικασία κατάκτησης της 

γνώσης.  

 Μέσω του διαδικτύου οι μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα διαδραστικής αλληλεπίδρασης. 

Καταργείται έτσι η μετωπικότητα  της δασκαλοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης.  

 Η δημιουργική αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων συμβάλλει στην αισθητική αγωγή των 

νέων καθώς ενισχύουν την επαφή τους με τον κόσμο των Μουσών. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Πορισματικά , το διαδίκτυο αποτελεί  ένα σύγχρονο ισχυρό  όπλο ,που προστίθεται στη 

δυναμική των μεθόδων διάδοσης της γνώσης, καθιστώντας την προσιτή και άμεση σε όλους . 

Ταυτόχρονα , μέσω αυτού θα επέλθει μια σαφής αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

καθώς η ορθολογική και υπεύθυνη χρήση του θα την κάνει πιο ελκυστική, ευχάριστη και 

αποδοτική.   

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΩΝΗΣΗΣ 

Σας ευχαριστώ 
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